
LUNCH & DINER
lunch tot 16.30 u. / diner vanaf 17.30 u.

SPECIALE LUNCHGERECHTEN
Valeriuslaantje  10,50
sneetje brood met ham of kaas, gebakken eitje,
zalm of tonijnsalade en een kroket met brood.

Driehuizer drieling    9,50
drie kleine broodjes belegd met oude kaas,
carpaccio en gerookte zalm.

Club Sandwich   9,50
met gerookte kip, gebakken spek, komkommer, tomaat,
sla, mayonaise en gebakken ei.

VALERIUSGRAND CAFÉ

GRILL  v.a.  17.30 uur DINER

(Saté 1 of 2 stokjes)
Kipfilet  10,50/15,50
| pofaardappel | casave | komkommer | pindasaus |

Varkenshaas 11,50/16,50
| pofaardappel | casave | komkommer | pindasaus |

Beef  15,00/22,50
| pofaardappel | casave | komkommer | pindasaus |

Beef burger   16,50
| brioche | spek | ei | tomaat | ui | augurk | speciale saus |

VIS
Zalmfilet   20,50
| huid gebakken | zoete aardappel | venkel | baby spinazie |

Scholfilet  20,50
| boter gebakken | groenten | ravigotte | aardappel |

Tonijn  21,50
| grill | chimichurri | nicola | groenten |

Vangst van de week   19,50
| wekelijks wisselend visgerecht | 

VLEES
Coq au vin   19,50
| maïskip | rode wijn | groenten | aardappel | 

Surf & Turf   23,50
| haasbiefstuk | tijgergarnaal | bataat | duivelse saus | 

Bavette  23,50
| grill | uienringen | tuinerwten| witte rijst | BBQ saus |

Kalfsoester  22,50
| gebakken | groenten | couscous | rasel hanout |

DESSERTS

Caramel Delight   8,50
| stroopwafel | butterscotch- en hazelnoot praliné-ijs |
karamelblokjes | Dooleys likeur | slagroom

Crème brûlée    7,50
| vanille room | karamel | roomijs | 

Chocolade   8,50
| warm taartje | brownie | witte chocolade ijs | 

Rood fruit    7,50
| sorbetijs | coulis | mint | 

Cheesecake   7,50
| wisselend van smaak | ijs | slagroom |

SPECIALE KOFFIE’S, met ongezoete room
Irish coffee | Jameson whiskey |   6,75
Kiss of fire | met Tia Maria en Cointreau |   6,75
Italian coffee | met Amaretto |   6,75
Spanish coffee | met Tia Maria of Licor 43 |   6,75
Mexican coffee | met Kahlua |   6,75
Coffe DOM | met D.O.M. Benedictine |   6,75
Sleep well | met Baileys |   6,75
French coffee | met Grand Marnier |   6,75
IJmuider coffee | met Sluisje |   6,75
Valerius coffee | met Frangelico |   6,75

SPECIAALTJES 0.0, met gezoete room
Caramel koffie   3,25
Caramel cappuccino   3,50
Caramel latte   3,95
Vanille koffie   3,25
Vanille cappuccino   3,50
Vanille latte   3,95
Chocolade koffie   3,25
Chocolade cappuccino   3,50
Chocolade latte   3,95
Hazelnoot koffie   3,25
Hazelnoot cappuccino   3,50
Hazelnoot latte   3,95



SALADES tot 16.30 uur LUNCH

Carpaccio  14,50
salade met dungesneden rundvlees, komkommer,
zongedroogde tomaten, kappertjes, truffelmayo,
pijnboompitjes, gekookt ei, Parmezaanse kaas 
Geitenkaas  13,50
gebakken geitenkaas, komkommer, tomaat,
zongedroogde tomaat, rode ui, cornichons, kappertjes,
olijf, walnoot en honing 
Salade “Valerius”  14,50
salade met drie soorten gebakken vis, komkommer, 
cornichons, zongedroogde tomaten, rode ui, 
kappertjes, pijnboompitjes

Poké Bowl (Tonijn +2,00) 10,50/11,50
rijst met zalm of tonijn, avocado, wakamé, radijs, mais,
komkommer, sojabonen, rucola
keuze uit wasabidressing of sojadressing

GRILL
Chef’s Burger  14,50
100% rundvlees van de grill met tomaat, ui, augurk, spek,
gebakken eitje met  friet en speciale saus (cheese + €1,-)

Saté “Valerius” kip 10,50/15,50
één of twee stokjes geserveerd met salade en friet 

Saté “Valerius” varkenshaas 11,50/16,50
één of twee stokjes geserveerd met salade en friet 

SOEPEN tot 16.30 uur LUNCH

Tomatensoep met verse pesto en lente ui   5,75
Uiensoep met kaas en croutons   5,75
Vissoep rijkelijk gevuld   6,75
Bospaddestoelensoep met gerookte kip en peterselie   5,75

LANDBROOD
Carpaccio  10,50
dun gesneden rundermuis met truffelmayo en kaas

Geitenkaas   9,50
licht gesmolten met honing en notenmix

Tonijnsalade   8,25
met tomaat, komkommer en gekookt ei

Kip Piri Piri   9,50
stukjes gebakken kip in een mild pittige saus

Steak  10,50
gebakken steakreepjes met champignon en ui

Surf ’n Turf  10,50
combinatie van gebakken steakreepjes en scampi 
met een duivelse saus

KROKETTEN MET BROOD (of frites +2,-)
Garnalenkroketten 2 stuks met mosterdmayo   7,00
Kalfsvleeskroketten 2 stuks met mosterdmayo   6,50
Groentekroketten 2 stuks met truffelmayo   5,75

EIEREN MET BROOD 
Keuze uit kaas, ham, spek, tomaat, ui, paprika of
champignon of een combinatie hiervan (per item 0,75)
Uitsmijters drie eieren naturel   6,00
Omeletten drie eieren naturel   7,00

BAGELS
Gerookte zalm, ambachtelijk koud gerookt met zure room,    9,75
kappertjes en rode ui 

Tonijn, geroosterd met wakame, avocado en wasabimayo  11,25
Buikspek, traag gegaard,  met komkommersalade en Hoisin saus  8,75

VOORGERECHTEN v.a.  17.30 uur DINER

SOEPEN
Tomatensoep | bosui | pesto |   5,75
Uiensoep | Gruyère | Port | brood |   5,75
Vissoep | vis | schaaldieren | schelpdieren |   6,75
Bospaddestoelensoep | gerookte kip | peterselie |   5,75

VOOR
Carpaccio  10,25
| truffelmayo | kaas | rucola | pijnboompit |

Charcuterie  10,25
| diverse vleeswaren | olijven | tapenade | tafelzuur | brood |

Tonijn   10,25
| tataki | wakamé | zoetzure ui | wasabimayo |

Coquilles  10,25
| mango | buikspek | hoisin | hazelnoot |

Croquetjes   9,25
| garnaal | geitenkaas | Serrano | rendang |

Portobello   8,25
| Manchego | vijgen | honing | noten crumble |

Scampi   9,50
| Curry | chillies | taugé | koriander |

SALADES (groot of klein)
Geitenkaas 11,50/14,00
| mesclum | notenmix | honing |

“Valerius” 11,50/15,00
| drie soorten vis | mesclum | ravigottesaus | citroen |

HOOFD VEGA
Lasagna  15,00
| pasta | champignon | Parmezaan | 

Risotto  15,00
| Haloumi | rode biet | pommodori | hazelnoot |

Heeft u een allergie? Informeer bij onze medewerkers.
Veel van onze gerechten kunnen aangepast worden.

HIGH TEA   14,50
Start met bubbels (+3,75)
Pot thee, diverse soorten
Etagère met: Scones jam en cream |
belegde broodjes 2 p.p. | fruit | sweets

WINE & BITES   25,50
Proeverij van wijnen uit onze wijncollectie
Bubbels | Wit | Rosé | Rood
Vier rondes met bijpassende hapjes

BEER & BITES   21,50
Proeverij van speciaal bieren uit onze biercollectie
Seizoensbier | Blond | IPA | Triple
Vier rondes bijpassende hapjes


